
Referat af bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Sønderlund d. 11. september, 2014 hos Mikael. 

Tilstede : Susanne, Hanne, Frank, Morten og Mikael, afbud fra Christian. 

Redskabsordning : Ny tapetafdamper er indkøbt og står hos Arne. Susanne tjekker med Kim om han har 

købt tromle, hvis ikke køber hun den. Der indkøbes min. 20 kulørte lamper ! 

Trailere : Jesper på Tjørnegårdsvej vil gerne slippe den ene trailer. Efterlysning af ny plads i 

Sønderlundsposten.  

Ny tromle : Susanne hører om Kim har købt den ellers køber Susanne den. 

Trailerreservehjul v. Arne : Mikael hører om Jesper vil have reservehjulet opbevaret. Susanne har lavet 

laminerede sedler til trailer postkasserne hvor der står hvem man skal henvende sig til hvis der skal 

repareres på trailerne. 

Skilte : Nabohjælp skiltene er stadig aktuelle. Mikael forhører sig hos beboeren på hjørnet af 

Sønderlundsvej og Tjørnegårdsvej om det er ok med endnu et skilt. Kan vistnok afhentes på politistationen. 

Susanne laver indlæg til Sønderlundsposten vedr. Ryd op efter din hund. 

Hjemmeside :  Bestyrelsen har sagt ja til at stå for hjemmesiden som trænger gevaldig til ajourføring. 

Susanne og Hanne er tovholdere. 

Velkomstmappen :  Er revideret og uddelt til de nye beboere der måtte være kommet siden 1. oplag. 

Det er oplagt at den kommer til at ligge på hjemmesiden når den er klar, dog skal den fortsat fremover 

overrækkes ”personligt” af bestyrelsen til nye naboer. 

Kontingent : Frank har styr på kontingentsedlerne. Kun Leo mangler at betale og vi har besluttet at han 

kører gratis i år. 

Sommerfest : Susanne forsøgte at få stablet et udvalg på benene men desværre ikke tilstrækkeligt med 

hjælpere.   

Julegløgg : Der afholdes juletræf lørdag den 6/12 kl. 14 i anlægget. Susanne hører Jørgen om han igen i år 

vil arrangere gløgg ! 

Indkomne forslag : Peter Alsen (formand for Sønderlundsparken) er kommet med det forslag, at vi rykker 

den årlige generalforsamling til sommerhalvåret. Mikael undersøger om der står noget i vedtægterne som 

skulle forhindre dette. Snakken fortsatte omkring sammenlægning af Grundejerfore. Og 

Sønderlundsparken. Er det muligt ift. vedtægterne ? 

Dato for generalforsamling : Dato for generalforsamling er den 19. november kl. 19.00 

Næste møde :  Aftales efter den ordinære generalforsamling. 

Referent : Mikael 

 


